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Senhor, quando te vimos com fome,  
ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo,  

ou na prisão, e não te servimos?

Mateus, 25:44
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NOTA DOS ORGANIZADORES À 4ª EDIÇÃO

Nosso esforço na presente edição consistiu na atualização legislativa e ju-
risprudencial que serve como norte para a atuação do profi ssional do direito 
previdenciário. 

Em uma decisão conjunta com a equipe editorial, deliberamos por deixar 
de fora desta obra os textos regulamentares, isso porque o interesse imediato, 
surgido a partir do advento do Decreto 10.410/2020, acabou cedendo à realida-
de de que pouco interferiram na ordem legislativa ou jurisprudencial. Todas as 
anotações jurisprudenciais foram condensadas, assim, no texto legislativo, cons-
titucional ou infraconstitucional. 

Por outro lado, dada à necessidade atual de compreensão do modo de ser 
da Administração Previdenciária e de como o INSS pensa e executa a legislação 
previdenciária, um dos nossos novos QR Codes é dedicado às mais importantes 
novidades da Instrução Normativa 128/2022. 

Por fi m, foram necessárias a revisão e a atualização das referências legis-
lativas e jurisprudenciais, no âmbito do Regime Geral da Previdência Social e no 
do Regime Próprio de Previdência Social. 

Uma vez mais expressamos nossa gratidão a todos os nossos leitores e 
leitoras, mantendo a expectativa de que nosso trabalho possa colaborar no es-
tudo, na consulta e nas tarefas específi cas que exigem o direito previdenciário e 
assistencial. 

Os autores
Curitiba, abril de 2022.
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NOTA DOS ORGANIZADORES

É com grande alegria que apresentamos à comunidade jurídica a edição 
atualizada de nosso Previdência Social Anotada. 

O objetivo fundamental deste trabalho é o de oferecer aos seus leitores um 
amparo imediato e seguro para a consulta e o estudo do Direito Previdenciário 
contemporâneo. 

A organização deste livro encarou três principais desafi os. Primeiro, o de 
selecionar os textos normativos indispensáveis para a boa compreensão da pre-
vidência social. Segundo, o de correlacionar à legislação escolhida as decisões ju-
diciais mais importantes, que se prestam como norte interpretativo das normas 
previdenciárias; Terceiro, o de estruturar o trabalho de forma didática, de modo a 
facilitar a sua consulta e a aprendizagem. 

No plano legislativo, buscamos selecionar os textos constitucionais que 
disciplinam de modo fundamental os regimes de previdência social. Para me-
lhor compreensão, o leitor terá acesso aos dispositivos constitucionais relativos 
aos direitos sociais, em especial aos direitos de seguridade social. A legislação 
infraconstitucional é composta pela Lei nº 9.717/1998, que dispõe sobre regras 
gerais para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previ-
dência social, além dos diplomas legais que dispõem sobre a organização da 
Seguridade Social, instituem o Plano de Custeio e conformam o Regime Geral 
da Previdência Social. A Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS também é 
objeto de nossas anotações, tendo em conta a íntima conexão do benefício de 
prestação continuada com os benefícios de natureza previdenciária. 

Por outro lado, é dos mais estimulantes o esforço de pesquisa, seleção e 
anotação dos precedentes jurisprudenciais à legislação. Exige constante acom-
panhamento, investigação e análise. Um labor atento que pode ser assemelha-
do a uma recreativa peregrinação pelo universo jurisdicional. Nosso objetivo, 
com as anotações, foi sempre o de municiar o leitor com o acesso a decisões que, 
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em última análise, indicam como deve ser lida e compreendida a legislação 
previdenciária. 

A estruturação do trabalho, por fim, orientou-se pelas seguintes pergun-
tas: a) Como podemos tornar mais sistemático o estudo e, portanto, mais com-
preensível o direito previdenciário, utilizando como exclusiva base material a 
legislação e os precedentes judiciais qualificados? b) Quais ferramentas nos au-
xiliariam a tornar a consulta amigável, quiçá intuitiva? c) De que forma seria 
possível manter o leitor informado com os pontos fundamentais de nosso objeto 
de estudo, os quais seguem se movendo nas instâncias políticas e judiciais? 

A jurisprudência selecionada, portanto, estará sempre relacionada a dis-
positivo normativo que lhe faça referência, de modo direto ou indireto. E tam-
bém sempre o leitor encontrará um linha-resumo a respeito do quê, especifica-
mente, os precedentes estão a tratar. 

Tendo em conta nossos objetivos, esse trabalho não poderia prescindir de 
um esmiuçado índice remissivo e de informações, postas na forma de anexo, que 
precisam estar ao alcance de qualquer profissional ou estudante, como súmulas 
e julgamentos previdenciários proferidos de acordo com a sistemática de casos 
repetitivos, que foram exaustivamente catalogados. 

Esta edição também materializa nossa inédita experiência – ou aventura 
– com os “QR CODES”, pensados para propiciar ao leitor o acesso a textos ou ví-
deos com conteúdos fundamentais que somente irromperam após o fechamento 
desta publicação. 

Em suma, nosso desejo foi o de contribuir para o processo de compreen-
são do direito previdenciário, mediante elaboração de uma ferramenta de con-
sulta simples, objetiva e tão completa, quanto possível. 

O gentil leitor não encontrará neste texto discussões de perspectiva dog-
mática e tampouco há aqui incursões de cunho teórico ou metajurídico, que che-
garam a ser propostas pelos organizadores deste livro em outros trabalhos.

É com essa intenção e nessa motivação que apresentamos, respeitosamen-
te, nosso “Previdência Social Anotada”, em sua segunda edição. 

José Antonio Savaris

Mariana Amelia Flauzino Gonçalves
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INTRODUÇÃO

Reconhecendo a importância da dimensão pragmática do Direito, o 
presente texto materializa um trabalho voltado eminentemente ao estudo e à 
prática do direito previdenciário.

A opção por uma abordagem pragmática do direito previdenciário de-
corre da percepção de que o conhecimento desse campo jurídico é alargado 
quando se tem como alicerce os problemas concretos que emanam da interação 
do sistema normativo com a realidade do mundo em que vivemos. 

Certamente que o conhecimento do direito de proteção social exige o do-
mínio de seu sistema normativo, isto é, do conjunto de regras e princípios que 
conformam o sistema de seguridade social. E isso já é um verdadeiro desafi o, em 
um contexto de constantes alterações e reformas de que é objeto nossa previdên-
cia social. Esse saber pressupõe, também por certo, o conhecimento das catego-
rias elementares do direito da previdência e da assistência social.

Sem embargo, embora reclame o cumprimento espontâneo de suas impo-
sições normativas, o Direito apenas deixa transparecer seu real signifi cado no 
momento em que é aplicado a um determinado caso concreto, mediante atuação 
de um órgão jurisdicional. 

Isso porque a norma é o sentido do texto legal após o ato de interpreta-
ção. A norma não diz, senão com a interpretação e a aplicação. A interpretação 
que determina a norma apenas é alcançada por meio da concreta resolução dos 
 problemas jurídicos nela fundamentada. Em última análise, o Direito não é (não 
é Direito) sem se manifestar na prática e como uma prática1. 

1  NEVES, Antonio Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coim-
bra, 1993. p. 25.
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O domínio dos textos legais, por isso, está longe de oferecer conhecimento 
suficiente à complexidade do direito fundamental de proteção social. Conhecer 
os atos normativos é um ponto de partida, mas jamais uma linha de chegada. 

Com efeito, é impensável conhecer o direito previdenciário sem se atentar 
para as soluções judiciais que são oferecidas aos mais diversos problemas que 
surgem, pelo só fato da não onipotência do legislador, pelo só fato de que o Di-
reito não é um conjunto de normas, mas o produto da constituição da norma no 
caso concreto. Bem compreendido, “a realização concreta do direito não se con-
funde com a mera aplicação de normas pressupostas, embora possa ter nessas 
normas os seus imediatos critérios”2.

Com isso em mente, projetou-se um esforço intelectual que se prestasse 
como imediato apoio aos profissionais da área previdenciária, oferecendo acesso 
ao texto legal entremeado com as principais decisões judiciais, muitas das quais 
já representam a última palavra às inquietações mais presentes no cotidiano do 
previdenciarista.

O texto congrega os mais importantes textos legislativos em matéria pre-
videnciária e a jurisprudência consolidada a ele correlata. Não se trata de uma 
legislação anotada, para que cada artigo fosse objeto de apontamento jurispru-
dencial, mas de um inventário de orientações jurisprudenciais que se pode per-
ceber como definitivas e que oferecem respostas aos temas mais importantes, 
transversais e estruturais. 

O objetivo deste livro é contextualizar profissionais e estudantes no uni-
verso das problemáticas já suscitadas para a melhor compreensão do sistema 
normativo da previdência social. 

O direito previdenciário segue sendo alterado pelo legislador em nível 
constitucional e infraconstitucional. Ele também segue sendo construído pela 
jurisprudência, naquilo que o define e lhe dá mais precisão, ainda que ao tem-
po em que ela ofereça resposta definitiva a determinadas questões, outras per-
guntas apareçam. 

O presente trabalho espelha, portanto, o direito previdenciário contem-
porâneo, esse terreno movediço, de conhecimento por vezes espinhoso, mas se-
dutor, cujo acesso com essa obra pretendemos favorecer.

2 NEVES, Antonio Castanheira. Metodologia jurídica: problemas fundamentais. Coimbra: Coim-
bra, 1993. p. 17.
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CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DO BRASIL DE 1988

PREÂMBULO

Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia 
Nacional Constituinte para instituir um Estado Democrático, des-
tinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a 
liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igual-
dade e a justiça como valores supremos de uma sociedade frater-
na, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução 
pacífi ca das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, 
a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA  FEDERATIVA DO 
BRASIL.

TÍTULO I
Dos Princípios Fundamentais

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indis-
solúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se 
em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:
I – a soberania;
II – a cidadania;
III – a dignidade da pessoa humana;
IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa;
V – o pluralismo político.
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição.
Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, 
o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa 
do Brasil:

 Constituição 
da República

Alterações 
supervenientes no 
texto constitucional
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I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento nacional;
III – erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais;
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quais-
quer outras formas de discriminação.
...

TÍTULO II 
Dos Direitos e Garantias Fundamentais

...

CAPÍTULO II 
DOS DIREITOS SOCIAIS

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à in-
fância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 90/2015)
Parágrafo único. Todo brasileiro em situação de vulnerabilidade social terá direito a 
uma renda básica familiar, garantida pelo poder público em programa permanente de 
transferência de renda, cujas normas e requisitos de acesso serão determinados em lei, 
observada a legislação fiscal e orçamentária. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 
114/2021)
Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à me-
lhoria de sua condição social:
I – relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos ter-
mos de lei complementar, que preverá indenização compensatória, dentre outros direitos;

1. Inconstitucionalidade da extinção do vínculo de emprego em decorrência da con-
cessão de aposentadoria voluntária ao segurado da previdência social.

STF. “2. Os valores sociais do trabalho constituem: a) fundamento da República Fe-
derativa do Brasil (inciso IV do artigo 1º da CF); b) alicerce da Ordem Econômica, que 
tem por finalidade assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça 
social, e, por um dos seus princípios, a busca do pleno emprego (artigo 170, caput e 
inciso VIII); c) base de toda a Ordem Social (artigo 193). Esse arcabouço principiológi-
co, densificado em regras como a do inciso I do artigo 7º da Magna Carta e as do artigo 
10 do ADCT/88, desvela um mandamento constitucional que perpassa toda relação de 
emprego, no sentido de sua desejada continuidade. 3. A Constituição Federal versa a 
aposentadoria como um benefício que se dá mediante o exercício regular de um direito. 
E o certo é que o regular exercício de um direito não é de colocar o seu titular numa 
situação jurídico-passiva de efeitos ainda mais drásticos do que aqueles que resulta-
riam do cometimento de uma falta grave (sabido que, nesse caso, a ruptura do vínculo 
empregatício não opera automaticamente). 4. O direito à aposentadoria previdenciária, 
uma vez objetivamente constituído, se dá no âmago de uma relação jurídica entre o 
segurado do Sistema Geral de Previdência e o Instituto Nacional de Seguro Social. Às 
expensas, portanto, de um sistema atuarial-financeiro que é gerido por esse Instituto 
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mesmo, e não às custas desse ou daquele empregador. 5. O Ordenamento Constitu-
cional não autoriza o legislador ordinário a criar modalidade de rompimento automático 
do vínculo de emprego, em desfavor do trabalhador, na situação em que este apenas 
exercita o seu direito de aposentadoria espontânea, sem cometer deslize algum. 6. A 
mera concessão da aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extin-
guir, instantânea e automaticamente, o seu vínculo de emprego. (...)”. (ADI 1721, Rel. 
Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 11.10.2006, DJe 29.06.2007)

II – seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário;
III – fundo de garantia do tempo de serviço;
IV – salário mínimo, fi xado em lei, nacionalmente unifi cado, capaz de atender a suas ne-
cessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fi m;
V – piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;
VI – irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo;
VII – garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração 
variável;

1. Impossibilidade de reajuste dos benefícios previdenciários pelo salário-mínimo no 
período posterior à implantação do plano de custeio e benefícios do RGPS. 

STF. “Após a edição das leis de custeio e benefícios da previdência social, impossível 
a revisão de benefícios previdenciários vinculada ao salário mínimo. Precedentes”. (AI 
594561 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, j. 23.06.2009, DJe 
14.08.2009)

VIII – décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da apo-
sentadoria;
IX – remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;
X – proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção dolosa;
XI – participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcio-
nalmente, participação na gestão da empresa, conforme defi nido em lei;
XII – salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de baixa renda nos 
termos da lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998)
XIII – duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro 
semanais, facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo 
ou convenção coletiva de trabalho;
XIV – jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de reveza-
mento, salvo negociação coletiva;
XV – repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos;
XVI – remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, em cinquenta por 
cento à do normal;
XVII – gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o 
salário normal;
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XVIII – licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento 
e vinte dias;

1. O caráter previdenciário do salário-maternidade possibilita seu pagamento em 
valor superior ao teto dos benefícios previdenciários.

STF. “1. O legislador brasileiro, a partir de 1932 e mais claramente desde 1974, vem 
tratando o problema da proteção à gestante, cada vez menos como um encargo traba-
lhista (do empregador) e cada vez mais como de natureza previdenciária. Essa orienta-
ção foi mantida mesmo após a Constituição de 05/10/1988, cujo art. 6º determina: a 
proteção à maternidade deve ser realizada ‘na forma desta Constituição’, ou seja, nos 
termos previstos em seu art. 7º, XVIII: ‘licença à gestante, sem prejuízo do empregado 
e do salário, com a duração de cento e vinte dias’. 2. Diante desse quadro histórico, 
não é de se presumir que o legislador constituinte derivado, na Emenda 20/98, mais 
precisamente em seu art. 14, haja pretendido a revogação, ainda que implícita, do art. 
7º, XVIII, da Constituição Federal originária. Se esse tivesse sido o objetivo da norma 
constitucional derivada, por certo a E.C. nº 20/98 conteria referência expressa a res-
peito (...) 3. Na verdade, se se entender que a Previdência Social, doravante, respon-
derá apenas por R$1.200,00 (hum mil e duzentos reais) por mês, durante a licença da 
gestante, e que o empregador responderá, sozinho, pelo restante, ficará sobremaneira, 
facilitada e estimulada a opção deste pelo trabalhador masculino, ao invés da mulher 
trabalhadora. Estará, então, propiciada a discriminação que a Constituição buscou 
combater, quando proibiu diferença de salários, de exercício de funções e de critérios 
de admissão, por motivo de sexo (art. 7º, inc. XXX, da C.F./88), proibição, que, em 
substância, é um desdobramento do princípio da igualdade de direitos, entre homens 
e mulheres, previsto no inciso I do art. 5º da Constituição Federal. (...) a Ação Direta 
de Inconstitucionalidade é julgada procedente, em parte, para se dar, ao art. 14 da 
Emenda Constitucional nº 20, de 15.12.1998, interpretação conforme à Constituição, 
excluindo-se sua aplicação ao salário da licença gestante, a que se refere o art. 7º, 
inciso XVIII, da Constituição Federal”. (ADI 1946, Rel. Min. Sydney Sanches, Tribunal 
Pleno, j. 03.04.2003, DJ 16.05.2003)

2. Validade de dispositivos da Lei nº 13.467/2017 em confronto com preceitos 
relativos à proteção da maternidade e da criança, contra exposição de gestantes e 
lactantes a atividades insalubres.

STF. “1. O conjunto dos Direitos sociais foi consagrado constitucionalmente como uma 
das espécies de direitos fundamentais, caracterizando-se como verdadeiras liberdades 
positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finali-
dade a melhoria das condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização 
da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado Democrático, 
pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. 2. A Constituição Federal proclama importan-
tes direitos em seu artigo 6º, entre eles a proteção à maternidade, que é a ratio para 
inúmeros outros direitos sociais instrumentais, tais como a licença-gestante e o direito 
à segurança no emprego, a proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante 
incentivos específicos, nos termos da lei, e redução dos riscos inerentes ao trabalho, 
por meio de normas de saúde, higiene e segurança. 3. A proteção contra a exposição 
da gestante e lactante a atividades insalubres caracteriza-se como importante direito 
social instrumental protetivo tanto da mulher quanto da criança, tratando-se de normas 
de salvaguarda dos direitos sociais da mulher e de efetivação de integral proteção ao
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recém-nascido, possibilitando seu pleno desenvolvimento, de maneira harmônica, se-
gura e sem riscos decorrentes da exposição a ambiente insalubre (CF, art. 227). 4. A 
proteção à maternidade e a integral proteção à criança são direitos irrenunciáveis e não 
podem ser afastados pelo desconhecimento, impossibilidade ou a própria negligência 
da gestante ou lactante em apresentar um atestado médico, sob pena de prejudicá-la e 
prejudicar o recém-nascido. 5. Ação Direta julgada procedente”. (ADI 5938, Rel. Min. 
Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 29.05.2019, DJe 23.09.2019)

 3. Possibilidade de prorrogação do benefício de salário-maternidade. 

STF. “Decisão: O Tribunal, por maioria, preliminarmente, conheceu da presente Ação 
Direta de Inconstitucionalidade como Arguição de Descumprimento de Preceito Funda-
mental e, no mérito, presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, referendou a 
liminar deferida a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao artigo 392, 
§ 1º, da CLT, assim como ao artigo 71 da Lei nº 8.213/91 e, por arrastamento, ao arti-
go 93 do seu Regulamento (Decreto nº 3.048/99), e assim assentar a necessidade de 
prorrogar o benefício, bem como considerar como termo inicial da licença-maternidade 
e do respectivo salário-maternidade a alta hospitalar do recém-nascido e/ou de sua 
mãe, o que ocorrer por último, quando o período de internação exceder as duas sema-
nas previstas no art. 392, § 2º, da CLT, e no art. 93, § 3º, do Decreto nº 3.048/99, 
nos termos do voto do Relator, (...)”. (ADI 6327 MC, Rel. Min. Edson Fachin, Sessão 
Virtual de 27.03.2020 a 02.04.2020)

*O INSS publicou a Portaria Conjunta DIRBEN/DIRAT/PFE/INSS nº 28, de 19 de março 
de 2021, para cumprimento da decisão cautelar proferida pelo STF na Ação Direta de 
Inconstitucionalidade nº 6.327, que determinou a prorrogação do benefício de salário-
-maternidade quando, em decorrência de complicações médicas relacionadas ao parto, 
houver necessidade de internação hospitalar da segurada e/ou do recém-nascido.

4. Constitucionalidade da extensão da licença maternidade ao pai solteiro servidor 
público, em face dos princípios da isonomia (art. 5º, I, CF), da legalidade (art. 37, 
caput, CF), e da proteção integral da criança com absoluta prioridade (art. 227 da 
CF), bem como ante o art. 195, § 5º, da CF, que dispõe que nenhum benefício ou 
serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a corres-
pondente fonte de custeio total.

STF. Repercussão geral reconhecida. (RE 1348854, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 
Tribunal Pleno, j. 18.11.2021, DJe 09.12.2021 – Repercussão Geral – Tema 1182)

Aguarda-se julgamento.

XIX – licença-paternidade, nos termos fi xados em lei;
XX – proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específi cos, nos 
termos da lei;
XXI – aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo de trinta dias, 
nos termos da lei;
XXII – redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e 
segurança;
XXIII – adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, 
na forma da lei;
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XXIV – aposentadoria;
XXV – assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) 
anos de idade em creches e pré-escolas; (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 53/2006)
XXVI – reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho;
XXVII – proteção em face da automação, na forma da lei;
XXVIII – seguro contra acidentes de trabalho, a cargo do empregador, sem excluir a inde-
nização a que este está obrigado, quando incorrer em dolo ou culpa;
XXIX – ação, quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho, com prazo pres-
cricional de cinco anos para os trabalhadores urbanos e rurais, até o limite de dois anos 
após a extinção do contrato de trabalho; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 
28/2000)
a) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28/2000)
b) (Revogada). (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 28/2000)
XXX – proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admis-
são por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil;
XXXI – proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão 
do trabalhador portador de deficiência;
XXXII – proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os 
profissionais respectivos;
XXXIII – proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de 
qualquer trabalho a menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir 
de quatorze anos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20/1998)

1. Cômputo do tempo de serviço exercido pelo menor com idade inferior ao limite 
mínimo. 

STF. É direito do trabalhador ter reconhecido os efeitos previdenciários de sua ati-
vidade, ainda que exercida quando contava com idade inferior ao limite constitu-
cional, pois a norma de garantia do trabalhador não deve ser interpretada em seu 
detrimento. 

“2. Trabalhador rural ou rurícola menor de quatorze anos. Contagem de tempo de ser-
viço. Art. 11, VII, da Lei nº 8.213. Possibilidade. Precedentes. 3. Alegação de violação 
aos arts. 5º, XXXVI; e 97, da CF/88. Improcedente. Impossibilidade de declaração de 
efeitos retroativos para o caso de declaração de nulidade de contratos trabalhistas. Tra-
tamento similar na doutrina do direito comparado: México, Alemanha, França e Itália. 
Norma de garantia do trabalhador que não se interpreta em seu detrimento. Acórdão 
do STJ em conformidade com a jurisprudência desta Corte. 4. Precedentes citados: 
AgRAI 105.794, 2ª T., Rel. Aldir Passarinho, DJ 02.05.86; e RE 104.654, 2ª T., Rel. 
Francisco Rezek, DJ 25.04.86”. (AI 476950 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda 
Turma, j. 30.11.2004, DJ 11.03.2005)

XXXIV – igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanen-
te e o trabalhador avulso.
Parágrafo único. São assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos 
previstos nos incisos IV, VI, VII, VIII, X, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XXI, XXII, XXIV, 
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XXVI, XXX, XXXI e XXXIII e, atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a 
simplifi cação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decor-
rentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos I, II, III, IX, 
XII, XXV e XXVIII, bem como a sua integração à previdência social. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 72/2013)
Art. 8º É livre a associação profi ssional ou sindical, observado o seguinte:
I – a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado 
o registro no órgão competente, vedadas ao Poder Público a interferência e a intervenção 
na organização sindical;
II – é vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, repre-
sentativa de categoria profi ssional ou econômica, na mesma base territorial, que será 
defi nida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à 
área de um Município;
III – ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da cate-
goria, inclusive em questões judiciais ou administrativas;
IV – a assembleia geral fi xará a contribuição que, em se tratando de categoria profi ssio-
nal, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação 
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
V – ninguém será obrigado a fi liar-se ou a manter-se fi liado a sindicato;
VI – é obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho;
VII – o aposentado fi liado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais;
VIII – é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candida-
tura a cargo de direção ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um 
ano após o fi nal do mandato, salvo se cometer falta grave nos termos da lei.
Parágrafo único. As disposições deste artigo aplicam-se à organização de sindicatos ru-
rais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer.
Art. 9º É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a 
oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.
§ 1º A lei defi nirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das 
necessidades inadiáveis da comunidade.
§ 2º Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.
Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados 
dos órgãos públicos em que seus interesses profi ssionais ou previdenciários sejam objeto 
de discussão e deliberação.
Art. 11. Nas empresas de mais de duzentos empregados, é assegurada a eleição de um 
representante destes com a fi nalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto 
com os empregadores.
...

TÍTULO III
Da Organização do Estado

...
CAPÍTULO II
DA UNIÃO

...
Art. 22. Compete privativamente à União legislar sobre:
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...
XXI – normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mo-
bilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros mili-
tares; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
...
XXIII – seguridade social;
...
Parágrafo único. Lei complementar poderá autorizar os Estados a legislar sobre questões 
específicas das matérias relacionadas neste artigo.
...
Art. 24. Compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre:
...
XII – previdência social, proteção e defesa da saúde;
...
XIV – proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência;
...
§ 1º No âmbito da legislação concorrente, a competência da União limitar-se-á a estabe-
lecer normas gerais.

1. Discute-se a competência legislativa da União para dispor sobre regras gerais 
para a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos 
servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos 
militares dos Estados e do Distrito Federal. 

STF. Repercussão geral reconhecida. (RE 1007271, Rel. Min. Edson Fachin, j. 12.10.2017, 
DJe 13.11.2017 – Repercussão Geral – Tema 968)

Aguarda-se julgamento.

§ 2º A competência da União para legislar sobre normas gerais não exclui a competência 
suplementar dos Estados.

§ 3º Inexistindo lei federal sobre normas gerais, os Estados exercerão a competência legis-
lativa plena, para atender a suas peculiaridades.

§ 4º A superveniência de lei federal sobre normas gerais suspende a eficácia da lei esta-
dual, no que lhe for contrário.
...

CAPÍTULO VII 
DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Seção I 
Disposições Gerais

Art. 37. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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XI – a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e empregos públicos da 
administração direta, autárquica e fundacional, dos membros de qualquer dos Poderes 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos detentores de mandato 
eletivo e dos demais agentes políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remune-
ratória, percebidos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qual-
quer outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros 
do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos Municípios, o subsídio do 
Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o subsídio mensal do Governador no âmbito 
do Poder Executivo, o subsídio dos Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder 
Legislativo e o subsidio dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa 
inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Minis-
tros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável este limite aos 
membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defensores Públicos; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003)

1. Incidência do teto constitucional remuneratório sobre o montante decorrente da 
acumulação de proventos e pensão.

STF. “Ocorrida a morte do instituidor da pensão em momento posterior ao da Emenda 
Constitucional nº 19/1998, o teto constitucional previsto no inciso XI do artigo 37 da 
Constituição Federal incide sobre o somatório de remuneração ou provento e pensão, 
o percebida por servidor”. (RE 602584, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 06.08.2020, DJe 
23.11.2020 – Repercussão Geral – Tema 359)

§ 13. O servidor público titular de cargo efetivo poderá ser readaptado para exercício de 
cargo cujas atribuições e responsabilidades sejam compatíveis com a limitação que tenha 
sofrido em sua capacidade física ou mental, enquanto permanecer nesta condição, desde 
que possua a habilitação e o nível de escolaridade exigidos para o cargo de destino, manti-
da a remuneração do cargo de origem. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
§ 14. A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente 
d e cargo, emprego ou função pública, inclusive do Regime Geral de Previdência Social, 
acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. (Inclu-
ído pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
§ 15. É vedada a complementação de aposentadorias de servidores públicos e de pensões 
por morte a seus dependentes que não seja decorrente do disposto nos §§ 14 a 16 do art. 
40 ou que não seja prevista em lei que extinga regime próprio de previdência social. (In-
cluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
Art. 38. ..................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
V – na hipótese de ser segurado de regime próprio de previdência social, permanecerá 
fi liado a esse regime, no ente federativo de origem. (Redação dada pela Emenda Consti-
tucional nº 103/2019)

Seção II
Dos Servidores Públicos

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 18/1998)

Art. 39. ...................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................................
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§ 9º É vedada a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exer-
cício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efeti-
vos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente fede-
rativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial. (Redação dada pela Emenda Constitucional 
nº 103/2019)

1. Os proventos são regidos pela legislação vigente ao tempo do cumprimento dos 
requisitos necessários para a inatividade.

STF. “Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se 
pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos ne-
cessários”. (Súmula 359)

STF. “Reclassificação posterior à aposentadoria não aproveita ao servidor aposenta-
do”. (Súmula 38)

STF. “1. A aposentadoria é direito constitucional que se adquire e se introduz no pa-
trimônio jurídico do interessado no momento de sua formalização pela entidade com-
petente. 2. Em questões previdenciárias, aplicam-se as normas vigentes ao tempo da 
reunião dos requisitos de passagem para a inatividade. 3. Somente os servidores públi-
cos que preenchiam os requisitos estabelecidos na Emenda Constitucional 20/1998, 
durante a vigência das normas por ela fixadas, poderiam reclamar a aplicação das 
normas nela contida, com fundamento no art. 3º da Emenda Constitucional 41/2003.  
4. Os servidores públicos, que não tinham completado os requisitos para a aposen-
tadoria quando do advento das novas normas constitucionais, passaram a ser regidos 
pelo regime previdenciário estatuído na Emenda Constitucional n. 41/2003, posterior-
mente alterada pela Emenda Constitucional n. 47/2005. 5. Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade julgada improcedente”. (ADI 3104, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, 
j. 26.09.2007, DJe 09.11.2007) 

2. É constitucional a contribuição previdenciária sobre os proventos dos servidores 
públicos inativos e pensionistas, introduzida pela EC nº 41/03. 

STF. “Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria 
e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito ad-
quirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patri-
monial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta”. 
(ADI 3105, Rel. Min. Ellen Gracie, Rel. p/ Acórdão: Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno,  
j. 18.08.2004, DJ 18.02.2005)

3. Incidência de descontos previdenciários sobre vencimentos de servidor que se 
afastou regularmente do serviço, após haver formulado pedido de aposentadoria.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral. (AI 764703 RG, Rel. Min. Cezar Pe-
luso, j. 17.09.2009, DJe 16.10.2009 – Repercussão Geral – Tema 199)

4. Contribuição previdenciária sobre o terço constitucional de férias, a gratificação na-
talina, os serviços extraordinários, o adicional noturno e o adicional de insalubridade.
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STF. “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos pro-
ventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 
extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

“1. O regime previdenciário próprio, aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas 
normas expressas do art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o ca-
ráter contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 do art. 
40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem figurar como base de 
cálculo da contribuição previdenciária as remunerações/ganhos habituais que tenham 
“repercussão em benefícios”. Como consequência, ficam excluídas as verbas que não 
se incorporam à aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 
incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se confira ao 
segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, não é possível invocar o 
princípio da solidariedade para inovar no tocante à regra que estabelece a base econô-
mica do tributo. 5. À luz das premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a 
seguinte tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de férias’, ‘serviços 
extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de insalubridade’” (RE 593068, Rel. 
Min. Roberto Barroso, Tribun al Pleno, j. 11.10.2018, DJe 22.03.2019 – Repercussão 
Geral – Tema 163)

5. Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/99 para os 
Tribunais de Contas anularem ato de concessão de aposentadoria. 

STF. “TESE: ‘Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legíti-
ma, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da 
legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar 
da chegada do processo à respectiva Corte de Contas’”. (RE 636553, Rel. Min. Gil-
mar Mendes, Tribunal Pleno, j. 19.02.2020, DJe 26.05.2020 – Repercussão Geral 
– Tema 445)

6. Critérios constitucionais para a majoração de alíquota de contribuição previden-
ciária de regime próprio de previdência social.

STF. “1. A ausência de estudo atuarial específico e prévio à edição de lei que aumente 
a contribuição previdenciária dos servidores públicos não implica vício de inconsti-
tucionalidade, mas mera irregularidade que pode ser sanada pela demonstração do 
déficit financeiro ou atuarial que justificava a medida. 2. A majoração da alíquota da 
contribuição previdenciária do servidor público para 13,25% não afronta os princípios 
da razoabilidade e da vedação ao confisco”. (ARE 875958, Rel. Min. Roberto Barroso, 
j. 19.10.2021, DJe 11.02.2022 – Repercussão Geral – Tema 933)

7. Direito de servidor, que teve regime jurídico alterado de celetista para estatu-
tário, à contagem em dobro do período correspondente ao da licença especial não 
gozada.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral. (RE 575526 RG, Rel. Min. Cármen 
Lúcia, j. 16.10.2008, DJe 31.10.2008 – Repercussão Geral – Tema 122)

 8. Produção de efeitos previdenciários do labor prestado à Administração Pública, sob 
contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público.
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TNU. “(...) FIXAÇÃO DA SEGUINTE TESE: o labor prestado à Administração Pública, 
sob contratação reputada nula pela falta de realização de prévio concurso público, 
produz efeitos previdenciários, desde que ausente simulação ou fraude na investidura 
ou contratação, tendo em vista que a relação jurídica previdenciária inerente ao RGPS, 
na modalidade de segurado empregado, é relativamente independente da relação ju-
rídica de trabalho a ela subjacente”. (PEDILEF 0502656-69.2018.4.05.8404, Rel. 
Juiz Federal José Francisco Andreotti Spizzirri, j. 18.09.2019, juntado aos autos em 
23.09.2019 – Representativo de Controvérsia – Tema 209)

9. Direito à retroação do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previ-
denciários, do candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial.

STF. “1. O candidato nomeado tardiamente por força de decisão judicial não tem direi-
to à contagem retroativa do tempo de serviço e aos demais efeitos funcionais ou previ-
denciários a partir da data em que deveria ter sido nomeado. 2. A investidura no cargo, 
através da nomeação, seguida da posse e do efetivo exercício, é que gera o direito às 
prerrogativas funcionais inerentes ao cargo público, sob pena de enriquecimento ilícito. 
3. O caráter contributivo e solidário do regime de previdência não permite o usufruto 
dos efeitos previdenciários sem a devida contraprestação (Rcl 1.728, CumpSent, Rel. 
Min. Fux, Primeira Turma, DJe de 15/4/2016). 4. A existência de um litígio judicial não 
configura arbitrariedade flagrante apta a ensejar indenização ou retroação dos efeitos 
previdenciários ou funcionais (RE 724.347, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o 
acórdão o Ministro Roberto Barroso, Pleno, DJe de 13/05/2015). 5. Agravo interno 
desprovido”. (RE 655265 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 05.04.2019, DJe 
02.05.2019)

10. Enquadramento como segurado de Regime Próprio de Previdência Social dos 
titulares de serventias extrajudiciais.

STF. Os titulares de serventias extrajudiciais não se enquadram como segurados dos 
Regimes Próprios de Previdência Social.

“1. O art. 40 da Constituição de 1988, na redação hoje vigente após as Emendas 
Constitucionais 20/98 e 41/03, enquadra como segurados dos Regimes Próprios de 
Previdência Social apenas os servidores titulares de cargo efetivo na União, Estado, 
Distrito Federal ou Municípios, ou em suas respectivas autarquias e fundações públi-
cas, qualidade que não aproveita aos titulares de serventias extrajudiciais. 2. O art. 
95 da Lei Complementar 412/2008, do Estado de Santa Catarina, é materialmente 
inconstitucional, por incluir como segurados obrigatórios de seu RPPS os cartorários 
extrajudiciais (notários, registradores, oficiais maiores e escreventes juramentados) 
admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935/94 que, até 15/12/98 (data da pro-
mulgação da EC 20/98), não satisfaziam os pressupostos para obter benefícios previ-
denciários. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação 
de efeitos, para assegurar o direito adquirido dos segurados e dependentes que, até a 
data da publicação da ata do presente julgamento, já estivessem recebendo benefícios 
previdenciários juntos ao regime próprio paranaense ou já houvessem cumprido os 
requisitos necessários para obtê-los”. (ADI 4641, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal 
Pleno, j. 11.03.2015, DJe 10.04.2015)

§ 1º O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado: (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019)
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1. Responsabilidade civil do Estado por indenização pela demora excessiva e injus-
tificada na apreciação do pedido de aposentadoria de servidor público.

STF. Não reconhecimento de repercussão geral. (RE 584186 RG, Rel. Min. Menezes 
Direito, j. 15.05.2008, DJe 27.06.2008 – Repercussão Geral – Tema 83)

2. A concessão de aposentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo e so-
mente se aperfeiçoando com o registro perante o Tribunal de Contas.

STF. “É pacífica a jurisprudência da Corte no sentido de que o ato concessivo de apo-
sentadoria, pensão ou reforma configura ato complexo, cujo aperfeiçoamento somente 
ocorre com o registro perante a Corte de Contas, após submissão a juízo de legalidade. 
Assim, a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei nº 9.784/99 so-
mente se opera a partir da publicação do referido registro”. (MS 26132 AgR, Rel. Min. 
Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 18.11.2016, DJe 01.12.2016)

 I – por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, 
quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de 
avaliações periódicas para verifi cação da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, na forma de lei do respectivo ente federativo; (Redação 
dada pela Emenda Constitucional nº 103/2019) 

 APOSENTADORIA POR INCAPACIDADE PERMANENTE (RPPS)
QUADRO ANALÍTICO – EC 103/2019

Regra do texto permanente da Constituição: 
O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado po r incapacidade 
permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readap-
tação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo (CF/88, art. 40, § 1º, I).

Preservação dos direitos adquiridos 

 ` É assegurada, a qualquer tempo, a concessão do benefício desde que tenham sido cumpridos 
os requisitos para sua obtenção até a data de vigência da EC 103/2019 (13/11/2019), obser-
vados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para sua 
concessão (EC 103/2019, art. 3º, caput).

 ` Nesse caso, o benefício será calculado e reajustado de acordo com a legislação em vigor à 
época em que foram atendidos os requisitos (EC 103/2019, art. 3, §  1º).

Regra transitória disposta pela EC 103/2019

 ` Regra Transitória: disposição introduzida pela EC 103/2019 que estabelece parâmetros nor-
mativos, de modo provisório, até que sobrevenha lei a disciplinar o tema.

Os servidores públicos federais serão aposentados por incapacidade permanente para o trabalho, 
no cargo em que estiverem investidos, quando insuscetíveis de readaptação, hipótese em que 
será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condi-
ções que ensejaram a concessão da aposentadoria (EC 103/2019, art. 10, § 1º, II). 

Regra transitória para cálculo da aposentadoria disposta pela EC 103/2019
Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações ado-
tados como base para contribuições a regime próprio de previdência social atualizados moneta-
riamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (EC 103/2019, 
art. 26, caput). 
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A média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para o servidor que 
ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência com-
plementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do art. 40, §§ 14 a 16, da 
CF/88 (EC 103/2019, art. 26, § 1º).
O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média arit-
mética, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 
o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição (EC 103/2019, art. 26, § 2º).
O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 100% (cem por cento) da média aritméti-
ca quando a incapacidade decorrer de acidente de trabalho, de doença profissional e de doença 
do trabalho (EC 103/2019, art. 26, § 3º).

 ` ver art. 10, § 1º, II, da EC 103/2019, para regra transitória da aposentadoria por incapa-
cidade permanente – que estabeleceu os requisitos para concessão dessa prestação e terá 
vigência até que lei federal discipline os benefícios do regime próprio de previdência social 
dos servidores da União;

 ` ver art. 26, caput e § 2º, II, c/c art. 10, § 4º, da EC 103/2019, para regra transitória de cál-
culo da aposentadoria por incapacidade permanente no RPPS da União;

 ` ver art. 26, caput e § 3º, II, c/c art. 10, § 4º, da EC 103/2019, para regra transitória de cálcu-
lo da aposentadoria por incapacidade permanente quando decorrer de acidente de trabalho, 
de doença profissional e de doença do trabalho, no RPPS da União.

1. Taxatividade do rol de doenças que permite a concessão de aposentadoria por 
invalidez com proventos integrais. 

STF. “A concessão de aposentadoria de servidor público por invalidez com proven-
tos integrais exige que a doença incapacitante esteja prevista em rol taxativo da 
legislação de regência”.

“1. O art. 40, § 1º, I, da Constituição Federal assegura aos servidores públicos 
abrangidos pelo regime de previdência nele estabelecido o direito a aposentadoria 
por invalidez com proventos proporcionais ao tempo de contribuição. O benefício 
será devido com proventos integrais quando a invalidez for decorrente de acidente 
em serviço, moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ‘na 
forma da lei’. 2. Pertence, portanto, ao domínio normativo ordinário a definição 
das doenças e moléstias que ensejam aposentadoria por invalidez com proventos 
integrais, cujo rol, segundo a jurisprudência assentada pelo STF, tem natureza ta-
xativa”. (RE 656860, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 21.08.2014, DJe 
18.09.2014 – Repercussão Geral – Tema 524)

II – compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 
(setenta) anos de idade, ou aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei comple-
mentar; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 88/2015) 

APOSENTADORIA COMPULSÓRIA (RPPS) 
QUADRO ANALÍTICO – EC 103/2019

Regra do texto permanente da Constituição: 
O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado compulsoriamen-
te, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 70 (setenta) anos de idade, ou 
aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma de lei complementar. (CF/88, art. 40, § 1º, II).
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Preservação dos direitos adquiridos 

 ` É assegurada, a qualquer tempo, a concessão do benefício desde que tenham sido cumpridos 
os requisitos para sua obtenção até a data de vigência da EC 103/2019 (13/11/2019), obser-
vados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para sua 
concessão (EC 103/2019, art. 3º, caput).

 ` Nesse caso, o benefício será calculado e reajustado de acordo com a legislação em vigor à 
época em que foram atendidos os requisitos (EC 103/2019, art. 3, § 1º). 

Regra transitória disposta pela EC 103/2019

 ` Regra Transitória: disposição introduzida pela EC 103/2019 que estabelece parâmetros nor-
mativos, de modo provisório, até que sobrevenha lei a disciplinar o tema.

Os servidores públicos federais serão aposentados compulsoriamente, na forma do inciso II do 
§ 1º do art. 40 da Constituição Federal. (EC 103/2019, art. 10, § 1º, III). 

Regra transitória para cálculo da aposentadoria disposta pela EC 103/2019
Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações ado-
tados como base para contribuições a regime próprio de previdência social atualizados moneta-
riamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (EC 103/2019, 
art. 26, caput).
A média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para o servidor que 
ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência com-
plementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do art. 40, §§ 14 a 16, da 
CF/88 (EC 103/2019, art. 26, § 1º).
O valor do benefício de aposentadoria compulsória corresponderá ao resultado do tempo de con-
tribuição dividido por 20 (vinte) anos, limitado a um inteiro, multiplicado pela média aritmética 
acima referida (EC 103/2019, art. 26, § 4º, primeira parte).
No caso de cumprimento de critérios de acesso para aposentadoria voluntária que resulte em 
situação mais favorável, o cálculo da aposentadoria compulsória obedecerá às regras daquela. 
(EC 103/2019, art. 26, § 4º, parte final).

 ` ver art. 10, § 1º, III, da EC 103/2019, para regra transitória da aposentadoria compulsória 
no RPPS, vigente até que lei discipline os benefícios do regime próprio de previdência social 
dos servidores da União; 

 ` ver art. 26, § 4º, da EC 103/2019, para regra transitória de cálculo da aposentadoria por 
compulsória no RPPS da União.

1. O servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, por idade.

STF. “Servidor vitalício está sujeito à aposentadoria compulsória, em razão da idade”. 
(Súmula 36)

2. Os titulares de serventias judiciais privadas não estão sujeitos à aposentadoria 
compulsória, desde que não sejam ocupantes de cargo público ou recebam remune-
ração dos cofres públicos.

STF. “Não se aplica a aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, parágrafo 1º, 
inciso II, da Constituição Federal aos titulares de serventias judiciais não estatizadas, 
desde que não sejam ocupantes de cargo público efetivo e não recebam remuneração 
proveniente dos cofres públicos”. (RE 647827, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Ple-
no, j. 15.02.2017, DJe 01.02.2018 – Repercussão Geral – Tema 571)
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3. Não se aplica a regra de aposentadoria compulsória ao servidor público ocupante 
exclusivamente de cargo em comissão. É possível ao servidor público aposentado 
compulsoriamente exercer cargos ou funções comissionadas.

STF. “1. Os servidores ocupantes de cargo exclusivamente em comissão não se sub-
metem à regra da aposentadoria compulsória prevista no art. 40, § 1º, II, da Constitui-
ção Federal, a qual atinge apenas os ocupantes de cargo de provimento efetivo, inexis-
tindo, também, qualquer idade limite para fins de nomeação a cargo em comissão. 2. 
Ressalvados impedimentos de ordem infraconstitucional, não há óbice constitucional a 
que o servidor efetivo aposentado compulsoriamente permaneça no cargo comissiona-
do que já desempenhava ou a que seja nomeado para cargo de livre nomeação e exo-
neração, uma vez que não se trata de continuidade ou criação de vínculo efetivo com 
a Administração”. (RE 786540, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 15.12.2016, 
DJe 15.12.2017 – Repercussão Geral – Tema 763)

4. Não há reserva de iniciativa para deflagração do processo legislativo sobre apo-
sentadoria compulsória por idade dos membros do Ministério Público.

STF. “1. O inc. II do § 1º do art. 40 da Constituição da República, alterado pela Emen-
da Constitucional n. 88, de 7.5.2015, possibilita aos servidores públicos a aposenta-
doria compulsória, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos setenta 
anos de idade ou aos setenta e cinco anos de idade, na forma da lei complementar. 2. 
A Lei Complementar n. 152/2015 regulamentou o inc. II do § 1º do art. 40 da Cons-
tituição e dispôs sobre a aposentadoria compulsória por idade dos servidores públicos 
ocupantes de cargos efetivos de todos os entes federativos, dos membros do Poder 
Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e dos Tribunais e dos Conselhos 
de Contas. 3. Não há reserva de iniciativa para a deflagração do processo legislativo 
sobre aposentadoria compulsória por idade dos membros do Ministério Público (§ 4º do 
art. 129 e do inc. VI do art. 93 da Constituição da República). 4. O Supremo Tribunal 
Federal decidiu, em sessão administrativa, não haver vício formal de iniciativa no Proje-
to de Lei n. 274/2015, pelo qual originou a Lei Complementar n. 152/2015, por regula-
mentar norma constitucional com definição preexistente e regramento geral ao regime 
previdenciário próprio. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. 
(ADI 5490, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 20.11.2019, DJe 09.12.2019)

III – no âmbito da União, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (ses-
senta e cinco) anos de idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, na idade mínima estabelecida mediante emenda às respectivas Cons-
tituições e Leis Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os demais requisitos 
estabelecidos em lei complementar do respectivo ente federativo. (Redação dada pela 
Emenda Constitucional nº 103/2019) 

1. Definição do período mínimo de cinco anos de efetivo exercício no cargo em que 
se der a aposentadoria a ser considerado quando o servidor obtiver promoção me-
diante acesso a classe mais elevada em carreira escalonada, aposentando-se pelas 
regras das Emendas Constitucionais 41/2003 ou 47/2005.

STF. “A promoção por acesso de servidor a classe distinta na carreira não representa 
ascensão a cargo diverso daquele em que já estava efetivado, de modo que, para fins de 
aposentadoria, o prazo mínimo de cinco anos no cargo efetivo, exigido pelo artigo 40, 
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§ 1º, inciso III, da Constituição Federal, na redação da Emenda Constitucional 20/1998, 
e pelos artigos 6º da Emenda Constitucional 41/2003 e 3º da Emenda Constitucional 
47/2005, não recomeça a contar pela alteração de classe”. (RE 1322195, Rel. Min. 
Luiz Fux, j. 31.03.2022, DJe 05.04.2022 – Repercussão Geral – Tema 1207)

APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA DOS SERVIDORES EM GERAL (RPPS)
QUADRO ANALÍTICO – EC 103/2019

Regra do texto permanente da Constituição: 
No âmbito da União, o servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposen-
tado aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de 
idade, se homem, e, no âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na idade míni-
ma estabelecida mediante emenda às respectivas Constituições e Leis Orgânicas, observados o 
tempo de contribuição e os demais requisitos estabelecidos em lei complementar do respectivo 
ente federativo. (CF/88, art. 40, § 1º, III).

Preservação dos direitos adquiridos 

 ` É assegurada, a qualquer tempo, a concessão do benefício desde que tenham sido cumpridos 
os requisitos para sua obtenção até a data de vigência da EC 103/2019 (13/11/2019), obser-
vados os critérios da legislação vigente na data em que foram atendidos os requisitos para sua 
concessão (EC 103/2019, art. 3º, caput).

 ` Nesse caso, o benefício será calculado e reajustado de acordo com a legislação em vigor à 
época em que foram atendidos os requisitos (EC 103/2019, art. 3, § 1º).

Regra transitória disposta pela EC 103/2019

 ` Regra Transitória: disposição introduzida pela EC 103/2019 que estabelece parâmetros nor-
mativos, de modo provisório, até que sobrevenha lei a disciplinar o tema.

Os servidores públicos federais serão aposentados voluntariamente, observados, cumulativamen-
te, os seguintes requisitos: a) 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e 65 (sessenta e 
cinco) anos de idade, se homem; e b) 25 (vinte e cinco) anos de contribuição, desde que cumpri-
do o tempo mínimo de 10 (dez) anos de efetivo exercício no serviço público e de 5 (cinco) anos 
no cargo efetivo em que for concedida a aposentadoria. (EC 103/2019, art. 10, § 1º, I, a e b). 

Regras de transição dispostas pela EC 103/2019

 ` Regra de Transição: normas introduzidas pela EC 103/2019 que estabelecem regras para 
aposentadoria, as quais são destinadas exclusivamente aos servidores já fi liados ao RPPS 
quando do advento dessa Emenda Constitucional.

Regra de Transição 01 – Art. 4º da EC 103/2019
O servidor público federal, de acordo com essa regra de transição, poderá aposentar-se quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 56 (cinquenta e seis) anos de idade, se mulher, e 61 (sessenta e um) anos de idade, se homem;
II – 30 (trinta anos) de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III – 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público;
IV – 5 (cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria; e
V – somatório da idade e do tempo de contribuição, incluídas as frações, equivalente a 86 
(oitenta e seis) pontos, se mulher, e 96 (noventa e seis) pontos, se homem.

 ` A partir de 1º de janeiro de 2022, a idade mínima a que se refere o item I do caput será de 57 
(cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 62 (sessenta e dois) anos de idade, se homem.

 ` A partir de 1º de janeiro de 2020, a pontuação a que se refere o item V será acrescida a 
cada ano de 1 (um) ponto, até atingir o limite de 100 (cem) pontos, se mulher, e de 105 
(cento e cinco) pontos, se homem.
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 ` Regra de cálculo para aposentadoria de acordo com essa regra de transição (EC 103/2019, 
art. 4º, § 6º): 

a)  em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 
31/12/2003, e que não tenha feito a opção pelo regime de previdência complementar (CF/88, 
art. 40, § 16), o valor será correspondente à totalidade da remuneração no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria, desde que tenha, no mínimo, 62 (sessenta e dois) anos de idade, 
se mulher, e 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem; 

b)  em relação aos demais servidores, aplica-se a regra geral transitória conforme se verifica abaixo.

Regra de Transição 02 – Art. 20 da EC 103/2019
O servidor público federal, de acordo com essa regra de transição, poderá aposentar-se quando 
preencher, cumulativamente, os seguintes requisitos:

I – 57 (cinquenta e sete) anos de idade, se mulher, e 60 (sessenta) anos de idade, se homem;
II – 30 (trinta) anos de contribuição, se mulher, e 35 (trinta e cinco) anos de contribuição, se homem;
III – para os servidores públicos, 20 (vinte) anos de efetivo exercício no serviço público e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que se der a aposentadoria;
IV – período adicional de contribuição correspondente ao tempo que, na data de entrada em 
vigor da EC 103/2019 (13/11/2019), faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição 
referido acima (item II).

 ` Regra de cálculo para aposentadoria de acordo com essa regra de transição (EC 103/2019, 
art. 20, § 2º): 

a)  em relação ao servidor público que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até 
31/12/2003, e que não tenha feito a opção pelo regime de previdência complementar (CF/88, 
art. 40, § 16), o valor será correspondente à totalidade da remuneração no cargo efetivo em 
que se der a aposentadoria. 

b)  em relação aos demais servidores, de acordo com o art. 26, § 3º, da EC 103/2019, o valor 
será de 100% (cem por cento) sobre a média aritmética apurada na forma do art. 26, caput, 
da EC 103/2019. 

Regra transitória para cálculo da aposentadoria disposta pela EC 103/2019
Será utilizada a média aritmética simples dos salários de contribuição e das remunerações ado-
tados como base para contribuições a regime próprio de previdência social atualizados moneta-
riamente, correspondentes a 100% (cem por cento) do período contributivo desde a competência 
julho de 1994 ou desde o início da contribuição, se posterior àquela competência (EC 103/2019, 
art. 26, caput). 
A média será limitada ao valor máximo do salário de contribuição do RGPS para o servidor que 
ingressou no serviço público em cargo efetivo após a implantação do regime de previdência com-
plementar ou que tenha exercido a opção correspondente, nos termos do art. 40, §§ 14 a 16, da 
CF/88 (EC 103/2019, art. 26, § 1º).
O valor do benefício de aposentadoria corresponderá a 60% (sessenta por cento) da média arit-
mética, com acréscimo de 2 (dois) pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder 
o tempo de 20 (vinte) anos de contribuição (EC 103/2019, art. 26, § 2º).

 ` ver art. 10, I, da EC 103/2019, para regra transitória da aposentadoria voluntária – que 
estabeleceu os requisitos para concessão dessa prestação e terá vigência até que lei federal 
discipline os benefícios do regime próprio de previdência social dos servidores da União; 

 ` ver arts. 4º e 20 da EC 103/2019, para regras de transição destinadas exclusivamente aos 
servidores da União já filiados ao RPPS antes da publicação dessa Emenda; 

 ` ver art. 4º, § 6º, e art. 20, § 2º, da EC 103/2019, para regras de cálculo da aposentadoria do 
servidor público federal que tenha ingressado no serviço público em cargo efetivo até a data de 
entrada em vigor dessa Emenda (servidor abrangido pelas regras de transição); 
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